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RHOGAM® 0,3 mg/1 ml 
 
Stofnaam Immunoglobulinen, anti-Rh(D) [humaan plasma] 

  

Klasse Immuniteit – Immunoglobulinen – Anti-D immunoglobulinen 

  

Farmaceutische vorm Oplossing voor injectie. Voorgevulde injectiespuit voor  
intramusculair gebruik. 

  

Bereiden  

         Oplossen met  
      o  SC NVT 

      o  IM NVT 

      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie NVT 

 
Verder verdunnen met  

      o  SC NVT 

      o  IM NVT 

      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie NVT 

  

Toedienen  

      o  SC NVT 

      o  IM langzaam, diep inspuiten; product eerst op kamer- of 
lichaamstemperatuur brengen 

      o  IV bolus NVT 

      o  IV perfusie NVT 

  

Houdbaarheid/Bewaarcondities 

         Product koelkast (2 – 8°C) 
         Na oplossen   NVT 
         Na verdunnen NVT 

  

Verenigbare infusen Rhogam® mag met geen enkel product gemengd worden. 

  

Onverenigbare infusen  
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Bijzonderheden - Het product moet op kamer- of lichaamstemperatuur 
gebracht worden voordat het toegediend wordt. 

- De oplossing moet helder of opalescent zijn. 
- Zorg ervoor dat Rhogam® niet in een bloedvat 

toegediend wordt vanwege het risico van shock.  
- Het product mag niet aan het pasgeboren kind gegeven 

worden.  
- In zeldzame gevallen kan een daling in bloeddruk met 

anafylactische reactie worden veroorzaakt. 
-  Indien grote totale dosissen (> 5 ml) nodig zijn, wordt 

het aangeraden deze verdeeld in kleinere dosissen op 
verschillende plaatsen toe te dienen. De injecties kunnen 
gespreid worden over enige tijd, maar de totale dosis 
dient binnen 72 uur na bevalling of blootstelling aan 
Rh(D) positieve rode bloedcellen te worden gegeven. 
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DISCLAIMER 
Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. 
Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze 
aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche. 


